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VÉGTELEN LEHETŐSÉG – KÍSÉRLETI PROGRAM A LEGINKÁBB 

ELMARADOTT JÁRÁSOK TERÜLETI FELZÁRKÓZÁSA ÉRDEKÉBEN 

 

PÁLYÁZAT CÉLJA: 

 Az érintett területek további leszakadásának fékezése, megállítása, a járáson belüli fejlettségbeli 
különbségek csökkentése a helyi közösségek fejlesztésével, a lakosság életesélyeit, életminőségét, 
szolgáltatásokhoz való hozzáférését, mobilizációját, közösségi kapacitásainak aktivizálódását szolgáló 
beavatkozásokkal; a kapacitás hiányos és alulmotivált szolgáltatások fejlesztésével és szükség szerinti 
pótlásával, a szolgáltatások összekapcsolásában rejlő lehetőségek kiaknázásával. 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE: 

 Támogatást igénylő olyan civil és/vagy egyházi szervezet és/vagy egyházi jogi személy lehet, amely az 
elmúlt években részt vett központi államigazgatási szervvel közös program megvalósításában (a központi 
tervezői, szolgáltatás-fejlesztési és döntéshozói szinttel való együttműködés és közös gondolkodás 
biztosítása érdekében), és rendelkezik olyan mozdítható erőforrással, amely a modellprogram sikere 
érdekében szükséges, de uniós forrásból nem finanszírozható. 

 GFO 529 – Egyéb egyesület 

 GFO 569 – Egyéb alapítvány 

 GFO 552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy 

 GFO 555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy 

 A támogatást igénylő szervezetnek a szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások területén 
minimum 2 éves szakmai jártassággal, továbbá az alább felsorolt két szakterület közül legalább egyben 
ugyancsak minimum 2 éves szakmai jártassággal kell rendelkezniük: 

 közösségfejlesztés, 

 terület- és/vagy település- és/vagy vidék-fejlesztés. 

 Kötelező együttműködő partner az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált 
Gyermekprogramok Szakmai Támogatása EFOP-1.4.1-15 című projekt Kedvezményezettje. 

 További együttműködő partnerek lehetnek: települési önkormányzatok, egyházi, civil szervezetek, 
gazdasági szereplők, szociális, gyerekjóléti, egészségügyi, közművelődési, kulturális szolgáltatásokat 
működtető szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, felsőoktatási intézmények . 

 

KERETÖSSZEG: 

 2 Mrd Ft 

 

TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: 

 5 db 



 

 

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 

 Legfeljebb 400 M Ft 

 

TÁMOGATÁSI INTENZITÁS: 

 100% 

 

ELJÁRÁSREND: 

 standard, szakaszos 

 

BENYÚJTÁS IDŐSZAKA: 

 2017. május 2-től 2019. május 2-ig 

 Szakaszok: 

 2017. május 2. – 2017. május 31. 

 2017. június 5. – 2017. augusztus 31. 

 2017. szeptember 4. – 2019. május 2. 

 

PROJEKTIDŐSZAK: 

 Fizikai befejezés: legfeljebb 48 hónap 

 Záró kifizetési igénylés benyújtási határideje: az utolsó mérföldkő elérését követő 90. nap. 

 A projekt megvalósítása során 5 mérföldkövet szükséges tervezni. Az utolsó mérföldkövet a projekt 
fizikai befejezésének várható időpontjára szükséges megtervezni. 

 

TERÜLETI KORLÁTOZÁS: 

 A program célterülete: 

 Azon 5 járás, amelynek – a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI.26) 
Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott – komplex mutatójának értéke nem éri el a 
23,00-at: 

 Cigándi 

 Sellyei 

 Gönci 

 Kunhegyesi 

 Baktalórántházai 

 Az 5 járás 102 településének 35%-ában a roma népesség aránya meghaladja a 30%-ot. Ebből 18 
település esetében meghaladja az 50%-ot, 6 település esetében pedig a 90%-ot. 



 

 

CÉLCSOPORT: 

 Az érintett járások településein élő lakosság, 

 települési vezetők és intézményvezetők köre, 

 az egyes közszolgáltatásokban működő intézmények munkatársai, 

 civil szervezetek, egyházak 

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK: 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek 

 Helyzetfeltárás, diagnózis 

 A Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kidolgozott módszertan alapján végzett diagnózis 
elkészítése (szükségletfelmérés, hiányosságok feltárása, beavatkozási lépések megtervezése 

 A járásokban megvalósuló további programok vizsgálata és rendszeres felülvizsgálata (különös 
tekintettel a TOP-5.3.1, TOP-5.2.1, TOP-3.1.1, EFOP-1.4.2, EFOP-1.4.3, EFOP-1.5.2, 
EFOP-1.5.3, EFOP-1.6.2 és EFOP-1.7.1 programokra) 

 Annak vizsgálata és rendszeres felülvizsgálata, hogy ugyanazon célcsoporttag ugyanazon 
tevékenységbe kizárólag egy program keretében kerüljön bevonásra 

 Együttműködések erősítése 

 A helyi (laikus és szakmai) közösségek aktivizálása, mediáció, konfliktuskezelés 

 Ágazatközi együttműködések elősegítése, együttműködés kialakítása a felzárkózás 
szempontjából meghatározó szakterületekkel, szervezetekkel, intézményekkel, programokkal 
(szolgáltatói kerekasztalok létrehozása) 

 Hálózatosodás generálása, támogatása – kapcsolati háló kiépítése, erősítése, különös tekintettel 
a jelen felhívás keretében támogatásban részesült szervezetekkel. 

 „Jelenlét pont” néven szolgáltató és közösségi tér létrehozása, működtetése: kizárólag olyan 
településen valósítható meg, amelyen még nem hoztak létre uniós forrásból finanszírozott 
gyerekesély programok keretében közösségi házak és komplex telepprogramok keretében 
Csillag- „Cherhaj” szolgáltató pont/ház típusú infrastrukturális fejlesztést. 

 Járási Fejlesztési Fórum létrehozása 

 Szakmai fejlesztés, támogatás, rendszerhiányok pótlását, szolgáltatások célzottabbá tételét segítő pilot 
programok 

 Folyamatos szakmai jelenlét, szociális munka biztosítása az érintett járásokban/településeken 

 A szakmai jelenlét során felállított diagnózisban azonosított, a hiányos 
szolgáltatásokat kiegészítő, célzott programok indítása, ennek kapcsán: a 
térségi/települési intézményhálózat, szolgáltató rendszer, partneri kör feltérképezése 
(szociális, oktatási, egészségügyi, foglalkoztatási, közlekedési stb.) 

 A célcsoportok, szervezetek sajátosságaihoz minél jobban igazodó, diagnózis alapú 
komplex járási fejlesztési programterv elkészítése 



 

 A helyi szolgáltatások összehangolása, meglevő erőforrások szintetizálásával, a 
szinergiák erősítésével. 

 Helyi, térségi pilot programok tervezése, melyek célja a diagnózissal összhangban a 
helyi és/vagy járási szintű szolgáltatási hiányok megoldási lehetőségeinek, a 
helyi/területi kapacitástervezési és szolgáltatásszervezési módszereinek 
projektesíthető és ellátórendszerekbe épülő új, innovatív eszközök, szolgáltatási 
formák, szakmai tevékenységek, humánerőforrás gazdálkodási eszközök (területi, 
helyi, szervezeti, munkaügyi, személyügyi, kiválasztási, felkészítési, képzési, 
teljesítményértékelési, motivációs, egyéni fejlesztési, szervezetfejlesztési stb.) 
kipróbálása 

 A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatói kapacitások növelése a pilot 
programokban a humánerőforrás kapacitások növelésével, foglalkoztatással, 
szolgáltatásvásárlással, eszközbeszerzéssel 

 Fejlesztési programterv rendszeres felülvizsgálata 

 Készség- és képességfejlesztés, érzékenyítés, szemléletformálás a civil lakosság, valamint több 
ágazat szakemberei (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, szociális terület, gyermekvédelem, 
bűnmegelőzés, áldozatvédelem, közművelődés stb.), helyi döntéshozók, vállalkozók, társadalmi 
vállalkozások, civil szervezetek képviselői számára. Fenntarthatósági, forrásteremtési készségek 
fejlesztése, ismeretátadás közösségfejlesztés területén. 

 Szakmai fejlesztésre irányuló képzési anyagok, programok és forrásteremtő műhelymunkák 
megvalósítása több ágazat szakemberei (egészségügy, oktatás, foglalkoztatás, szociális terület, 
gyermekvédelem, bűnmegelőzés, áldozatvédelem stb.), helyi döntéshozók, vállalkozók, 
társadalmi vállalkozások, civil szervezetek képviselői számára. 

 Diagnózis alapján feltárt hiányzó szolgáltatások biztosítása. 

 Kiadványok, szemléletformálást és ismeretterjesztést célzó egyéb eszközök beszerzése, 
megírása, elkészítése civil lakosság, valamint több ágazat szakemberei (egészségügy, oktatás, 
foglalkoztatás, szociális terület, gyermekvédelem, bűnmegelőzés, áldozatvédelem, 
közművelődés stb.), helyi döntéshozók, vállalkozók, társadalmi vállalkozások, civil szervezetek 
képviselői számára. 

 Rendezvények megtartása forrásteremtés elősegítése témában (adományszervezés, adó 1%-a, 
pályázatok, saját bevételek, vállalkozási bevételek). 

 A helyi szolgáltatások koordinációjának és fejlesztésének támogatása. 

 Különböző ágazatokat képviselő szakemberek munkájának összekapcsolása. 

 Jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatok megosztásában való segítségnyújtás, különös tekintettel 
a jelen felhívás keretében támogatásban részesült szervezetekkel. 

 Szakmai rendezvények szervezése, lebonyolítása (konferenciák, kerekasztal megbeszélések) 

 Kötelező együttműködés az EFOP-1.4.1-15-2016-00001 azonosító számú, Integrált 
Gyermekprogramok Szakmai Támogatása EFOP-1.4.1-15 című projekt Kedvezményezettjével. 

 

  



 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Előkészítés 

 Szakmai terv; 

 Tervezett közbeszerzési terv összeállítása, releváns esetben közbeszerzéshez, feltételes 
közbeszerzés lefolytatásához kapcsolódó tevékenységek 

 Projektmenedzsment 

 Kötelező könyvvizsgálat 

 Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság 

 Horizontális szempontok 

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 

 Megvalósításhoz szükséges eszközök beszerzése (pl. laptop, mobiltelefon stb.) 

 „Jelenlét pont”-ok kialakításához és működtetéséhez nélkülözhetetlen eszközbeszerzés (pl. nem építési 
engedélyköteles felújítás, berendezés stb.) 

 

BELSŐ KORLÁTOK: 

 

Költségtípus Maximális mérték (%) 

Közbeszerzési eljárások lefolytatása 1% 

Beruházás 5% 

Tartalék 1% 

Kiszervezhető szolgáltatások 25% 
 


